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Oversigt 1

Oversigt 

LCD-TV 

Forside og højre side 

 
1. MENU hent billedskærmen frem for at justere apparatet 

2. VOL + / VOL - indstil lydstyrken eller naviger i menuen 

3. CH + / CH -    vælg et program eller naviger op/ned i menuen 

4. TV/AV til valg af indgangssignal 

5. PLAY Start afspilningen 

6. EJECT Skub disken ud 

7. POWER Tænd og sluk apparatet 

8. Slot til DVD eller lyddisk 

9. Tænd/sluk-lampe: lyser orange, når apparatet er i standby-modus.  
Lyser grøn, når der er tændt for apparatet.   

10. Infrarødsensorer: modtagerfelt for infrarødsignalerne fra fjernbetjeningen. 

11. TFT-skærm 
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Bagside 

 
 

1. COMMON INTERFACE skakt til Common Interface-Modul 

2. ANT. til tilslutning af antenne 

3. AUDIO L R audio-indgang (rød/hvid) til AV og YPBPR IN 

4. AV video-indgang (gul) 

5. YPBPR IN 3,5 mm jack komponent-indgang til apparater med  
  komponent-udgang 

6.  til tilslutning af hovedtelefon med jackstik 3,5 mm 

7. SPDIF COAX OUT digital audio-udgang til gengivelse af lyd (koaksial) 

8. VGA  VGA tilslutning: til tilslutning af PC 

9. VGA AUDIO audio indgang for PC 

10. SCART scartstik 

11. HDMI 1-2 HDMI-indgang til apparater med HDMI-udgang 

12. USB USB-hunstik til gengivelse af MP3- og JPG-filer 

13. Netkontakt 
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Fjernbetjening 
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1. REP DVD: Indstilling af afspilningstilstanden 

2.  Slå lyden fra 

3. SUBTITLE DVD: Undertekstfunktion ved DVD-afspilning 

4. EJECT  DVD: Eject-knap 

5.  /  DVD: Forrige/ næste titel/næste kapitel 

6.  /  DVD: hurtigere baglæns / forlæns søgning 

7. DISPLAY 

Til visning af oplysninger som f.eks. aktuelt programnummer 
og billedformat 

DVD: viser oplysninger om den DVD, der er sat i, f.eks. 
kapitel, afspilningstid osv. 

8. OK Bekræft valget i visse menuer. Bruges også som ENTER 

9. Retningsknapper  

10. EXIT Forlad menuen 

11.  Indstil det forrige fjernsynsprogram 

12. FAV Åbn favoritliste 

13. NICAM/A2 Indstilling af lydstandarden 

14. CH  Programvalgstaster 

15. SLEEP Indstilling af SLEEP-timeren 

16. 
SCREEN 

Blå tast 

Slukker skærmen i USB-tilstand 

Farvetast til anvendelse i tekst-tv 

17. Gul tast Farvetast til anvendelse i tekst-tv 

18. PROG DVD: Programmer DVD-afspillerens afspilningsliste 

19. 
REVEAL 

TITLE 

Tekst-tv: Vis skjult tekst 

Vis hovedmenu for DVD 

20. 
INDEX 

SLOW 

Tekst-tv: Åbn startsiden 

DVD: Indstil slowmotion 

21. 
SUBPAGE 

GOTO 

Tekst-tv: Åbn underside 

DVD: Bruges til at vælge et ønsket afsnit på en DVD 

22. 
SIZE 

A-B 

Tekst-tv: fordoble sidestørrelse; vælg billedformat 

DVD: Indstilling af AB-gentagelse 

23. 
HOLD 

LAN 

Tekst-tv: Stop side 

Indstil lydstandard for analogt tv 

24. 
CANCEL 

D-MENU 

Tekst-tv: Skjuler tekst-tv under søgningen. 

DVD: Åbn og luk DVD-menuen 

25. 
TV/TXT 

SETUP 

Slå tekst-tv til/fra 

DVD: åbn menuen 
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Oversigt 5

26. Grøn tast Farvetast til anvendelse i tekst-tv 

27. Rød tast Farvetast til anvendelse i tekst-tv 

28. SOUND Vælg lydtilstand 

29. VOL  Øg (+) eller sænk (-) lydstyrken 

30. PICTURE Indstilling af et billedformat 

31. Talknapper TV: vælg programmer; videotekst: sidevalg 

32. MENU Åbn og luk menuen 

33. INPUT Vælg indgangssignal for tilsluttede enheder 

34. PLAY  
DVD: Play-tast - Start afspilningen/pausetast: Afbryd 
afspilningen 

35. PAUSE  DVD: Pausefunktion 

36. STOP  DVD: STOP-tast, afslut afspilning/optagelse 

37. REC  USB: Optagefunktion 

38. CH/LIST Viser kanallisten 

39. REC LIST Åbner listen med optagelser 

40.  STANDBY: Til midlertidig slukning af LCD-TV'et 

41. EPG 
digitalt tidsskrift for fjernsynsprogrammer og 
radioprogrammer (stationsafhængigt)  
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Informationer om denne vejledning 

Gennemlæs denne instruktion meget opmærksomt og følg alle de nævnte 
henvisninger. Så er De garanteret en pålidelig drift og en lang levetid for 
Deres LCD-TV. Hav altid denne instruktion parat i nærheden af Deres LCD-
TV. Pas godt på brugsanvisningen for at kunne give den videre til en 
eventuel ny ejer. 

Anvendelsesområde 
 Dette apparat er beregnet til modtagelse og gengivelse af fjernsynsprogrammer. 

De forskellige tilslutningsmuligheder muliggør en yderligere udvidelse af 
modtagelses- og gengivelseskilder (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager, 
videomaskine, etc.).  

 Dette apparat er kun egnet til indendørs brug i et tørt rum.  
 LCD-TV er ikke beregnet til brug i en industrivirksomhed. 
 Dette apparat er designet til privat brug. Det er ikke dimensioneret til drift i 

tungindustrielle virksomheder. Anvendelse i omgivelser med ekstreme ydre 
betingelser kan medføre beskadigelse af apparatet. 

Full HD 
Dit LCD-TV er udstyret med mærket "Full HD". Det betyder, at det i princippet kan 
gengive højt opløsende fjernsynsprogrammer (HDTV).  

Forudsætning er, at et HDTV-signal gives fra en ekstern Set-Top-Boks (HD-STB) LCD-
TV’et.  

Medfølgende udstyr 
De bedes kontrollere om leveringen er fuldstændig. Kontakt os venligst inden for 14 
dage efter købet hvis den ikke er komplet.  

Obs! 

Lad ikke små børn lege med folie. Der er kvælningsfare! 

Med den købte LCD-TV har De modtaget følgende komponenter: 

 LCD-TV 
 Fjernbetjening inkl. 2 batterier type R03 (AAA) 1,5V 
 YUV adapter 
 Netadapter 
 Netledning 
 Betjeningsvejledning 
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Sikkerhedsanvisninger 

Driftssikkerhed  
 Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet. Apparatet 

er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med indskrænkede fysiske, 
sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og viden, 
undtaget hvis de er under opsyn af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed 
eller som vejleder dem i anvendelsen af apparatet. 

 Hold emballagematerialet - f.eks. folier - uden for børns rækkevidde. Ved misbrug 
kan der opstå fare for kvælning.  

 Åbn aldrig fjernsynskassen (risiko for elektrisk stød, kortslutning og brand)!  
 Indfør ingen genstande gennem slidser eller åbninger i LCD-tv'ets indre (elektrisk 

stød, kortslutning og brandfare). 
 Slidser og åbninger på LCD-TV’et sørger for ventilation. Tildæk aldrig disse 

åbninger, da der i så fald kan opstå overophedning (overophedning, brandfare). 
 Fjernbetjeningen har en infrarød diode til apparater fra klasse 1. For at imødegå 

enhver risiko for beskadigelse af øjnene må dioden ikke berøres. 
 Tryk ikke på displayet. Der er risiko for, at skærmen bliver beskadiget. 
 Man kan komme til skade, hvis displayet går i stykker. Anvend 

beskyttelseshandsker, når de ituslåede stykker pakkes ind, hvorefter de sendes til 
den pågældende kundeservice, som bortskaffer dem på forsvarlig måde. Vask 
derefter hænderne med sæbe, da det ikke kan udelukkes, at der kan udtræde 
kemikalier. 

 Berør ikke displayet med fingrene eller skarpe genstande, hvilket eventuelt kan 
beskadige det. 

 Henvend Dem til kundeservice hvis:  
- netkablet viser varme-/brandskader eller er beskadiget på anden måde 
- der er trængt væske ind i LCD-TV’et 
- LCD-TV’et ikke fungerer korrekt 
- LCD-TV’et er faldet ned eller kabinettet er beskadiget 
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Placering 
 I apparatets første anvendelsestimer kan der forekomme en karakteristisk, men helt 

ufarlig lugt, som forsvinder med tiden. For at afhjælpe lugtdannelsen anbefales det 
at lufte regelmæssigt ud i rummet. Ved udviklingen af produktet har vi sikret, at de 
gældende grænseværdier nøje overholdes. 

 LCD-TV’et og samtlige tilsluttede enheder må ikke udsættes for fugt. Undgå støv, 
varme og direkte sol. Hvis man glemmer at overholde dette, kan det medføre fejl 
eller beskadigelse af LCD-TV’et. 

 Apparatet må ikke bruges udendørs, da det kan beskadiges af ydre påvirkninger 
som f.eks. regn og sne. 

 Apparatet må ikke udsættes for dryppende eller sprøjtende vand, og der må ikke 
stilles beholdere med væske - som f.eks. vaser - på apparatet. Indtrængende væske 
kan forringe den elektriske sikkerhed. 

 OBS! For at forhindre ildebrand, skal stearinlys og andre åbne flammer 
til enhver tid holdes borte fra dette produkt.  

 Sørg for tilstrækkelig frirum omkring apparatet, hvis det placeres i reol 
eller skab. Der skal som minimum være en afstand mellem apparatet 
og en evt. reolvæg på 10 cm for at sikre tilstrækkelig ventilation.  

 Placer og anvend samtlige komponenter på en stabil, plan og vibrationsfri 
overflade, så det forhindres, at LCD-TV’et falder ned. 

 Undgå blænding, spejlinger og for stærke lys-mørk-kontraster, for at skåne øjnene. 
 Overhold en afstand på mindst en meter til højfrekvente og magnetiske fejlkilder 

(fjernsyn, højttaleranlæg, mobiltelefoner osv.), for at undgå funktionsfejl. 
 Den optimale kiggeafstand er 5 gange skærmdiagonalen. 

Reparation  
 Lad udelukkende faguddannet personale udføre reparationer af LCD-TV’et. 
 I tilfælde af nødvendig reparation bedes du udelukkende henvende Dem til vor 

autoriserede kundeservice. 
 Hvis strømforsyningskablet til dette apparat er beskadiget, skal det udskiftes af 

fabrikanten, dennes serviceafdeling eller enhver anden kvalificeret person for at 
undgå risiko for elektrisk stød. 
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Anbefalede omgivelsesforhold 
 LCD-TV’et kan anvendes ved en omgivelsestemperatur fra 5° C til 40° C og ved en 

relativ luftfugtighed fra 20 % - 85 % (ikke kondenserende). 
 Når LCD-TV’et er slukket, kan det opbevares ved -20° C til 60° C. 
 For at undgå funktionsforstyrrelser, bør du altid overholde en mindste afstand på 

en meter fra høj frekvente og magnetiske forstyrrende elementer 
(fjernsynsapparater, højtalerkabinetter, mobiltelefoner osv.) 

 Vent efter transport af LCD-TV’et med at tage det i brug, til det har samme 
temperatur som omgivelserne.   

 Ved store temperatur- eller fugtighedssvingninger kan der på grund af 
kondensation opstå fugt i LCD-tv'ets indre, som kan forårsage en elektrisk 
kortslutning. 

 Træk netstikket ud af stikkontakten og fjern antennestikket fra antenneindgangen i 
tilfælde af tordenvejr, eller hvis skærmen ikke skal anvendes gennem længere tid. 

Strømforsyning  

Bemærk venligst: 

Husk at selv når der er slukket for netafbryderen, er der spænding på 
dele af apparatet. For at afbryde strømforsyningen til LCD-TV’et, eller 
for at adskille apparatet helt fra el-nettet, trækkes netstikket ud af 
stikkontakten. 

 Undgå at åbne apparatets kabinet. Ved åbnet kabinet består livsfare pga. elektrisk 
stød. Det indeholder ingen dele, som skal vedligeholdes. 

 Tilslut kun LCD-TV’et til jordforbundne stikkontakter med 220-240 V ~ 50 Hz. Hvis 
du ikke er sikker på typen af strømforsyningen på opstillingsstedet, kan du spørge 
hos det pågældende el-værk. 

 Stikkontakten skal sidde i nærheden af LCD-TV’et og være lettilgængelig. 
 Strømtilførslen til tv’et afbrydes ved at trække netstikket ud af stikkontakten. 
 Vi anbefaler som yderligere sikkerhed en overspændingsbeskyttelse, hvorved LCD-

TV’et beskyttes mod beskadigelse på grund af spidsspændinger eller lynnedslag 
gennem el-nettet. 

 Læg ledningerne på en sådan måde, at ingen kan træde på eller snuble over dem. 
 Stil ingen genstande på ledningerne, da de i givet fald kan beskadiges. 
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Sikkerhed ved brug af batterier 
Batterier kan indeholde brændbare stoffer. Ved forkert brug kan batterierne lække, 
blive meget varme, antændes og endda eksplodere, hvilket kan medføre skader på 
apparatet og udgøre en sundhedsrisiko for brugeren.  

Derfor er det vigtigt, at følgende regler overholdes:  

 Sørg for at batterierne er uden for børns rækkevidde. Hvis batterierne sluges ved et 
uheld, søges straks læge. 

 Oplad aldrig batterier, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at batterierne er 
genopladelige. 

 Undgå at aflade batterierne ved at køre på høj udgangseffekt. 
 Undgå at kortslutte batterierne. 
 Udsæt aldrig batterierne for stærk varme (solstråling, ild osv.) 
 Batterierne må ikke åbnes eller deformeres, fordi det kan medføre skader på hænder 

eller fingre, eller at øjne/huden kan komme i kontakt med batterivæsken. Hvis det 
alligevel skulle ske, skylles de pågældende steder med rigelige mængder rent vand 
og der søges straks læge.  

 Undgå kraftige stød eller rystelser. 
 Sørg altid for korrekt polaritet. Vær opmærksom på, at batteriernes pluspol (+) og 

minuspol (-) vender rigtigt for at undgå kortslutninger. 
 Bland aldrig nye batterier med gamle, og anvend ikke forskellige batterityper 

sammen, da dette kan forårsage fejl.  
 Tag straks brugte batterier ud af apparatet. 
 Det anbefales at tage batterierne ud af apparatet, når det ikke skal bruges i længere 

tid. 
 Udskift alle batterier på én gang med nye batterier af samme type. 
 Når batterier skal opbevares eller bortskaffes, anbefales det at sætte et stykke tape 

på batteripolerne 

Henvisninger om konformiteten  
LCD-TV’et overholder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed. 

Apparatet lever op til kravene i EMV-retningslinje 2004/108/EG og 
lavspændingsretningslinje 2006/95/EG. 

Dette apparat opfylder de grundlæggende krav og relevante forskrifter i Øko-design 
retningslinje 2009/125/EG. 
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Ibrugtagning 

Bemærk 

Læs under alle omstændigheder inden ibrugtagning kapitlet 
”Sikkerhedsanvisninger” på side 10. 

Udpakning  
 Vælg et egnet sted til opstillingen inden du pakker ud.  
 Åbn kartonen meget forsigtigt, for ikke at beskadige apparatet. Det kunne f.eks. ske, 

hvis man åbner den med en langbladet kniv. 
 I pakningen findes forskellige smådele (batterier, skruer o.l.). De skal opbevares 

utilgængeligt for børn, da de kan risikere at sluge dem.  
 Opbevar emballagematerialet godt og benyt udelukkende dette ved transport af 

fjernsynet. 

 

Obs! 

Lad ikke små børn lege med folie. Der er risiko for kvælning! 

Indsætning af batterier i fjernbetjeningen 
 Fjern dækslet til batterirummet på bagsiden af fjernbetjeningen.  

 Isæt to nye batterier af type R03 (AAA) 1,5V. Kontroller at polariteten svarer til den 
indgraverede illustration i batterirummet (+ og +, - og - skal passe sammen). 

 Luk batterirummet igen. 

Obs! 

Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, når apparatet ikke bruges i længere tid. 
Fjernbetjeningen kan blive beskadiget af lækkende batterier. 
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Tilslutning af antenne 
 For tilslutning til husantennen eller kabelanlæg forbindes antennestikdåsen og 

fjernsynsapparatet med et dobbelt afskærmet antennekabel. 

DTV Modus 
Hvis der tilbydes DVB-T på det sted du opholder dig, har du mulighed for ved hjælp af 
en tilsvarende antenne at modtage dette signal. En ekstra receiver til modtagelse af 
DVB-T programmer er ikke nødvendig.   

Hvis der også modtages et digitalt billedsignal (DVB-C) via kabeltilslutning, kan dette 
også understøttes af apparatet. 

Henvisning 

For at kunne modtage kodede programmer mod betaling er brugen af et 
tilsvarende kort nødvendigt. Isæt dertil et CAM-modul (fås i fagbutikker) i den 
dertil beregnede åbning på apparatets venstre side (COMMON INTERFACE). 
Stik efterfølgende din udbyders kort i CAM-modulet. Læs i denne forbindelse 
også beskrivelsen på side 37. 

Tilslut DVB-T antennen  
 Stik DVB-T antennens hanstik i apparatets antenne-hunstik.  

Tilslutning til strømforsyningen 
 Sæt stikket ind i en 220-240 V ~ 50 Hz stikdåse, der er let tilgængelig.  

Tænding og slukning af LCD-TV’et 
 Indstil hovedkontakten til „I“, for at forsyne LCD-TV’et med strøm. Apparatet går i 

standby-modus og indikatoren på forsiden lyser orange.  

 For at tænde for apparatet, tryk enten på -tasten på fjernbetjeningen eller 
POWER-tasten på apparatet. Indikatoren på forsiden bliver grøn.  

 Med -tasten eller POWER-tasten sætter du apparatet tilbage i standby-modus 
igen. I denne modus bruger apparatet stadig strøm.  

 Med hovedkontakten på apparatets bagside slukker du helt for apparatet.  
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Når der er tændt første gang  
Når du tænder for dit apparat for første gang, fører Første installation dig gennem 
installationen. Denne kan til enhver tid hentes via menuen KONFIG. > Første 
installation. Se også side 43.  

 
 Vælg OSD sproget med retningstasterne. 

 Vælg den automatiske justering med retningstasterne og tryk på OK. Nu har du 
diverse indstillingsmuligheder til rådighed: 

 
Menupunkt Indstilling 

Land Vælg det ønskede land med retningstasterne. Indstillingen af 
landet har indflydelse på den rækkefølge, som programmerne 
gemmes i.  

Tuner Type DTV + ATV (Søgning efter digitale og analoge tv-kanaler); 
DTV (søgning efter digitale tv-kanaler);  
ATV (søgning efter analoge tv-kanaler). 

Digital Type Indstil her, om det digitale antennesignal indlæses via antenne 
(DVB-T) eller kabel (DVB-C). Søgningen efter digitale tv-kanaler 
udføres i overensstemmelse med indstillingen. 

Skan Type Indstilling af søgnings-type. 

Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i 
DVB-C søge-gennemgangen.  

Udbyder Indstilling af kabeludbyderen (DVB-C) 

Netværks-id Indstilling af netværks ID. 

Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i 
DVB-C søge-gennemgangen. 
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Menupunkt Indstilling 

Frekvens Frekvens-indstilling.  

Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i 
DVB-C søge-gennemgangen.   

Symbolfrekvens Indstilling af symbolrate. 

Denne indstilling har du kun til rådighed, når du befinder dig i 
DVB-C søge-gennemgangen.   

 Når du har lavet alle indstillinger tryk på OK. Søgningen begynder. 

 
Der søges i rækkefølge efter de forskellige programtyper. Vent til søgningen er 
afsluttet. Med tasten MENU kan du afbryde søgningen inden den er færdig. 

Henvisning 

Husk at tilslutte en DVB-T antenne, når du søger efter digitale kanaler.  

Kanalvalg 
 Du kan vælge en kanal ved at trykke på en af knapperne CH / (på apparatet 

eller på fjernbetjeningen) eller ved at vælge kanalen direkte med en talknap.  
Et tocifret nummer indlæses ved at indtaste de tilsvarende cifre hurtigt efter 
hinanden. 

 Med knappen  vælger du den sidst viste kanal. 

Lydjustering 
 Med volumenknappen VOL / på fjernbetjeningen eller apparatet øges eller 

nedsættes lydstyrken.  

 Du kan helt slukke og på ny tænde for lyden med knappen  (mute).  

 Med knappen NICAM/A2 vælger du mellem mono- og stereolyd, Dual I og Dual II. 
Dual I og Dual II kan kun gengives, hvis den aktuelle udsendelse understøtter 
DUAL-modus (f. eks. ved tosprogede programmer) 

 Med tasten SOUND vælger du mellem soundmodusserne: Standard, Musik, 
Film, Sport, Bruger. Indstillingen Bruger defineres i menuen LYD > Lydtilstand. 
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Billedjustering 
 Med tasten PICTURE vælger du mellem billedmodusserne: Standard, Mild, 

Bruger, Dynamisk. Indstillingen Bruger defineres i menuen BILLEDE > 
Billedtilstand. 

 Afhængig af udsendelsen transmitteres billederne i formaterne 4:3 eller 16:9. Med 
tasten SIZE kan du tilpasse billedformatet: 

Auto: det viste format bliver automatisk indstillet efter indgangssignalet. 

4:3: til uforvrænget visning af et 
billede i 4:3-format. 

 
16:9: til uforvrænget visning af et 
billede i 16:9-format. 

 
Zoom 1 

Billedet udvides ud over skærmens 
øverste og nederste kant.   
Zoom 2 

Udvidet zoom fra Zoom1. Billedet 
udvides yderligere til venstre og 
højre.  

 

Denne indstilling af billedformaterne kan du også ændre i menuen KONFIG. > 
Sideforhold (se side 43).  

Henvisning: 

Bemærk venligst, at det, alt efter den indstillede billedkilde, ikke er alle 
billedformater, der står til rådighed. 

Visning af informationer  
 Tryk på tasten DISPLAY, for at få vist følgende aktuelle indstillinger: 

–  Programplads og Programnavn 
–  Lydindstilling (mono eller stereo) 
–  Billedindstilling 

 Disse informationer vises også, når du skifter til et andet program. 
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Åbn favoritliste 
I menuen KANAL > Rediger station kan du optage enkelte kanaler i favoritlisten (se 
side 37). 

 Tryk tasten FAV, for kun at få vist favoritkanalerne.  

 Vælg en kanal med retningstasterne . 

Vælg kilde 
 Med INPUT knappen vælger du indgangene til det tilsluttede apparat. 

ATV  Tv-funktion (analogt antennesignal) 
DTV Tv-funktion (digitalt antennesignal) 
Medie Medium ved USB-hunstik 
AV apparat ved AV-indgangen 
PC  Apparat på PC indgang 
Komponent Apparat på Component video- og audio-indgange 
DVD Starter DVD-funktionen 
SCART Apparat på SCART -stik 
HDMI1 Apparat på HDMI 1 indgang 
HDMI2 Apparat på HDMI 2 indgang 

 Gå til den ønskede kilde vha. retningstasterne . 

 Bekræft dit valg med tasten OK. 
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DVD-tilstanden 

Via DVD-tilstanden styres den integrerede DVD-afspiller. 

Understøttede formater 
Følgende disk- hhv. filformater understøttes af dit LCD-tv: 

 CD; Audio CD 
 DVD; DVD-/+R; DVD-/+RW 
 JPG 
 MP3 

Bemærk 

Den integrerede DVD-afspiller understøtter kun medier med en diameter på 12 
cm. For at undgå skader må du ikke sætte medier med en mindre eller større 
diameter i DVD-slotten. 

Skift fra tv- til DVD-tilstand 
 Brug knappen INPUT til at åbne listen til valg af kilder.  

 Brug retningsknapperne  til at gå til DVD. 

 Bekræft dit valg med knappen OK. 

Indsætning af en DVD 

Bemærk 

DVD'en skal vende med den trykte side bagud (LCD-tv'ets bagside). 
For at du kan sætte en DVD i DVD-slotten, skal LCD-tv'et være indstillet til DVD-
tilstand. 

 Sæt DVD'en i DVD-slotten med den trykte side vendende bagud. Hvis LCD-tv'et er 
indstillet til DVD-tilstand, findes DVD'en automatisk, og den føres ind. På skærmen 
vises Schließen efter Laden. Normalt startes afspilningen automatisk.  

Bemærk 

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at starte afspilningen manuelt. I så fald 
skal du trykke på knappen . 
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Knapfunktioner 

Specielle skærmmeddelelser 
Hvis du vælger en funktion, der ikke findes på det medie, der er lagt i, 
eller som ikke kan aktiveres i den aktuelle tilstand, vises tegnet for "ikke 
gyldig", som er vist ved siden af, på skærmen. Tegnet forsvinder efter et 
par sekunder. 

PLAY 
 Tryk på knappen  (PLAY) for at starte hhv. afbryde afspilningen. Hvis du vil 

fortsætte afspilningen, skal du trykke på knappen  (PLAY) igen. 

STOP 
 Tryk én gang på  (STOP) for at stoppe afspilningen. I denne tilstand kan du 

fortsætte afspilningen på samme sted med  (PLAY). 

 Tryk på  (STOP) igen, for at stoppe DVD'en helt. Enheden befinder sig nu i 
stoptilstand. 

SKIP 
 Tryk under afspilningen på knappen SKIP  eller  for at springe tilbage eller 

frem (for DVD’er: fra kapitel til kapitel. Ellers: fra titel til titel). 

Bemærk! 

Vær opmærksom på, at det på mange DVD'er ikke er muligt at springe over 
titlen/kapitlet, før starten på den egentlige film (licensinformation). 

Hurtig spoling 
 Tryk under afspilningen på knappen  eller  for at starte hurtig tilbage- eller 

fremadspoling. Hvis du trykker flere gange, øges hastigheden: 2x > 4x > 8x > 16x > 
32x. Hvis du trykker på tasten igen eller på  (PLAY) vender du tilbage til den 
normale afspilningshastighed.  

SLOW MOTION - slow motion-funktion 
 Tryk under afspilningen flere gange på knappen SLOW for at indstille følgende 

slow motion-niveauer: 1/2, 1/4, 1/8 og 1/16 både ved fremad- og tilbagespoling.  

Efter det sidste slow motion-niveau, eller når du trykker på knappen  
(PLAY/PAUSE), fortsætter afspilningen med normal hastighed. 

GOTO (direkte søgning) 
Med knappen GOTO kan du gå direkte til et kapitel, en titel eller et tidspunkt. Med 
hvert tryk på knappen ændrer du valget. Afspilningen begynder på det valgte sted. 

 Du kan også bruge taltasterne til at indtaste en titel direkte uden først at trykke på 
GOTO. Afspilningen begynder direkte på det valgte sted. 
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DVD 
 Tryk én gang på GOTO: Indtast det ønskede kapitel i en titel.  

 Tryk to gange på GOTO: Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet 
H:MM:SS.  

 Tryk tre gange på GOTO: Indtast det ønskede tidspunkt inden for et kapitel i 
formatet H:MM:SS.  

Lyd-cd 
 Tryk én gang på GOTO: DISC GOTO – Indtast det ønskede tidspunkt på cd'en i 

formatet MM:SS.  

 Tryk to gange på GOTO: TRACK GOTO – Indtast det ønskede tidspunkt i en titel i 
formatet MM:SS. 

 Tryk tre gange på GOTO: SELECT TRACK – Indtast tallet for det ønskede 
nummer. 

MP3 
 Tryk én gang på GOTO: Indtast den ønskede titel (tre cifre, sæt eventuelt "0" eller 

"00" foran). 

 Du kan også indtaste titlens nummer direkte uden knappen GOTO. 

 Tryk to gange på GOTO: Indtast det ønskede tidspunkt inden for en titel i formatet 
MM:SS. 

Display 
Ved at trykke gentagne gange på knappen DISPLAY kan du under afspilningen få vist 
den forløbne tid og den resterende tid. For hvert tryk på knappen vises en tilsvarende 
meddelelse på skærmen: 

DVD:  Afspillet af titel > Tilbage af titlen > Kapitel afspillet > Tilbage af 
kapitlet -> Display off 

CD/VCD: Afspillet af track > Tilbage af track > Afspillet totalt > Total 
Resterende 

MP3: Viser afspilningsstatus og lydstyrkeniveau. 
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Gentagelse – REPEAT 
Tryk under afspilningen på knappen REPEAT. På skærmen vises gentagelsessymbolet 
og for hvert tryk på knappen det afsnit, der skal gentages (teksten forsvinder efter et 
par sekunder):  

DVD:  Chapter > Title > All 

Audio-CD:  Track > All 

MP3:  Single > Gentag én > Gentag mappe > Mappe 

Afspilningsrækkefølge 
Programmeringsfunktionen giver dig mulighed for at afspille op til 20 kapitler (DVD) 
eller titler (audio) i en rækkefølge, som du selv vælger. 

Det er ikke muligt at programmere MP3-medier. 

Sådan programmerer du rækkefølgen: 
 Tryk på knappen PRO. Der vises en tabel med programpladser på skærmen. 

Øverst i tabellen vises antal titler. 

 Brug fjernbetjeningens taltaster til at indtaste den ønskede titel (TT) for 
programplads 01. Ved etcifrede tal skal du sætte et 0 foran. 

 For DVD'er skal du nu også indtaste det ønskede kapitel (CH). 

Markøren springer til programpladsen 02.  

Indlæs efter ønske yderligere programpladser på samme måde. 

Programmenuen CD Programmenuen DVD 

 

Start en liste 
 Så snart den første programplads er indtastet, vises menupunktet START nederst i 

menuen.  

 Flyt markøren til menupunktet START med piletasterne, og tryk på ENTER. Den 
programmerede liste starter. Ved hjælp af tasten PROGRAM kan du åbne listen 
igen.  

 Tryk to gange på STOP for at slette listen. 
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Audioindstilling (sprog) 
 Tryk på LAN flere gange for at vælge en anden af de audioindstillinger, der findes 

på DVD'en (f.eks. 2-kanallyd eller 5.1-kanallyd) eller vælge det talte sprog. 
Ændringen sker med det samme og skal ikke bekræftes. 

Bemærk! 

Bemærk dog, at visse DVD'er ikke har denne funktion. 

Undertekstsprog 
 Tryk på SUBTITLE flere gange, for at vælge et andet undertekstsprog, hvis der 

findes undertekster på DVD'en. Ændringen sker med det samme og skal ikke 
bekræftes.  

Åbn DVD-menuer 
Med knapperne TITLE og D-MENU kan du åbne de menuer, der findes på DVD'en. 

Normalt åbner tasten D-MENU hovedmenuen, og knappen TITLE åbner 
titelmenuen. Med piletasterne vælger du punkterne i DVD-menuerne. Bekræft hvert 
valg med ENTER. 

Bemærk! 

Bemærk, at det afhænger af DVD'en, hvilke menuer der vises, når du åbner 
dem.  
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Navigation på MP3- og JPEG-medier 
På MP3- og JPEG-medier kan musiktitlerne hhv. billederne være samlet i mapper 
ligesom på et datamedie.  

 Læg et afspilningsmedie med MP3- eller JPEG-data i enheden (en CD eller en USB-
stick). På skærmen vises en menu med den øverste mappestruktur.  

Hvis datamediet indeholder mapper, vises de i venstre side af menuen (se figuren ved 
siden af). 

En MP3-titel angives med et MP3-symbol. 

Den aktive mappe eller den aktive fil er fremhævet med orange baggrund. I den 
øverste linje vises det samlede antal titler i mappen. 

 Brug piletasterne  til at åbne en mappe, og bekræft med ENTER/OK.  

Åbn eventuelt yderligere undermapper. I dette tilfælde kan du vende tilbage til den 
overordnede menu med venstre piletast  eller via det øverste menupunkt (). 

 Hvis du vil høre en titel hhv. se et billede, skal du vælge den pågældende fil og 
bekræfte med (PLAY) eller ENTER. 

JPEG-billeder 
For JPEG-billeder får du i højre side af menuen en forhåndsvisning af billedet. 

 Vælg et billede, og bekræft med ENTER for at vise det i stort format. Alle billeder i 
den aktive mappe vises efter hinanden fra det valgte billede („diasshow“).  

 Hvis du trykker på piletasterne  under afspilningen, roteres billedet. 

Bemærk, at meget store billeder muligvis ikke kan vises. 
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Menuen SETUP i DVD-funktion 

 Tryk på knappen SETUP i DVD-funktion. På skærmen vises hovedsiden i menuen 
SETUP. Følgende menuer er aktive i DVD-funktionen: 

 

GENERELLE INDSTILLINGER 

AUDIO INDSTILLINGER 

DOLBY DIGITAL-INDSTILLINGER 

PRÆFERENCE INDSTILLINGER 

 

Navigation i menuerne 
 Du kan vælge mellem menuerne med . Det aktive menupunkt er fremhævet 

med orange. Med  vælger du menupunkterne, og valgmulighederne vises i 
højre side. Den aktive indstilling er fremhævet med brun. 

 Hvis du vil ændre en indstilling, skal du skal du bruge til at gå til højre side og 
vælge et andet punkt med . Bekræft med ENTER. 

 Med  kommer du til det overordnede menuvalg. 

 Med SETUP kan du på ethvert sted forlade Setup-menuen. 

 Menuen Einstellungen kan ikke åbnes under afspilningen. Stop eventuelt 
afspilningen med 2 x STOP. 
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GENERELLE INDSTILLINGER MENUEN 

 

TV Format 
Her kan du indstille enheden til fjernsynets visningsformat. 

Normal/Ps: Valg for tv-apparater med 4:3-format. Pan Scan-formatet viser 
16:9-filmformat i fuld højde, mens noget af billedet skæres væk i 
siden. 

Normal/Lb : Valg for tv-apparater med 4:3-format. Letterbox-formatet 
formindsker 16:9-film-format til skærmbredden. 

16:9: Valg for fjernsyn med 16:9-format. 

OSD Sprog 
Her kan du indstille OSD-sproget („On-Screen-Display“), dvs. det sprog, der anvendes i 
enhedens menuer. Du kan vælge mellem engelsk og dansk. 

Når du vælger et sprog, skifter menuen med det samme. 

Pauseskærm 
Når pauseskærmen er aktiveret, vises der en pauseskærm, hvis der ikke trykkes på en 
tast i 3 minutter (ikke under afspilningen). 

Sidste hukommelse 
Med denne funktion husker DVD-afspilleren det sted, hvor den DVD, der sidst har 
været sat i, blev stoppet. Hvis du sætter den samme DVD i apparatet igen, starter 
afspilningen fra den sidste position. Den sidste position på DVD'en bevares også, når 
du slukker apparatet. 
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AUDIO INDSTILLINGER MENUEN 
Vælg menupunktet Audio indstilliner for at foretage højttalerindstillingerne. 

 

DOWNMIX 
Hvis du bruger den analoge udgang, kan du foretage indstillinger for den i denne 
menu.  

LT/RT:  Vælg denne indstilling, hvis enheden er tilsluttet en Dolby Pro Logic-
dekoder. 

STEREO:  Der udsendes stereolyd. 
Vælg denne indstilling, hvis der kun udsendes lyd via to højttalere. 
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DOLBY DIGITAL-INDSTILLINGER MENUEN 

 

Dynamisk 
Dolby Digital-lydformatet understøtter en dynamikindstilling, som du kan bruge til at 
indstille lydstyrkeforskellen mellem lave og høje passager i ni trin på en skala fra OFF til 
FULL. 

OFF: Lyden gengives uforandret, dvs. høje passager og basser gengives højt, og lave 
passager gengives lavt („biograflyd“). Denne indstilling er kun velegnet, når 
ingen kan blive forstyrret. 

FULL: Lydstyrkeforskellen minimeres, dvs. høje passager reduceres, lave passager 
øges. Denne indstilling er f.eks. velegnet om natten. 

 Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge  til at gå til skalaen i højre side og 
bruge  eller  til at vælge den ønskede værdi. Bekræft med ENTER. 
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PRÆFERENCE INDSTILLINGER MENUEN 

 

TV-type 
Vælg her dit fjernsyns farvestandard: 

PAL: Det normale farveformat i mange europæiske lande. 

MULTI: automatisk indstilling af formatet. 

NTSC: Det normale farveformat i Nordamerika. 

Audio 
Her forudindstilles et af de sprog, der tales på DVD'en.  

Du kan vælge mellem engelsk og dansk. 

Undertekster 
Her kan du forudindstille et sprog for de undertekster, der findes på DVD'en.  

Du kan vælge mellem engelsk og dansk. 

Diskmenu 
Her vælger du sproget for menuerne på DVD'en, hvis DVD'en har menuer. 

Du kan vælge mellem engelsk og dansk. 



143 * 210 mm 

03.03.2011 16:27 

 

 

Menuen SETUP i DVD-funktion 31

Forældrelås 
Her indstiller du filmklassificering for DVD'er (forældrekontrol). 

Nogle DVD’er og CD’er er kodet med krypteringssignaler for den filmklassificering, der 
er etableret af Motion Picture Association. Der findes følgende 8 klasser:  

1 Børne sikring: også egnet for mindre børn; 

2 G: for alle aldersgrupper; 

3 PG: anbefales fra 6 år med forældreopsyn; 

4 PG13: anbefales fra 12 år;  

5 PGR: anbefales fra 16 år med forældreopsyn; 

6 R: ikke for under 16 år; 

7 Nc17: ikke for under 18 år; 

8 Voksen: kun for voksne. 

Hvis f.eks. en DVD er kodet med klasse 7 (fra 18 år) eller 8 (voksne), og du har indstillet 
en af klasserne 1-6, vises der en meddelelse, og adgangskoden skal indtastes. Det kan 
også ske, at kun dele af DVD'en (det vil sige bestemte filmscener) er klassificeret i en 
eller flere forskellige klasser. 

Adgangskode 
Her kan du ændre eller oprette adgangskoden for aktivering og ændring af 
klassificeringen. 

 Bekræft Ændr med ENTER. 

Gammelt adgangsk:  Indtast her den eksisterende adgangskode med taltasterne på 
fjernbetjeningen. Den består af præcis fire cifre. Hvis der ikke 
er indstillet en adgangskode, gælder den fabriksindstillede 
adgangskode 0000.  
Når du har indtastet den rigtige adgangskode, aktiveres det 
næste felt til indtastning. 

Ny adgangskode: Indtast et firecifret tal med taltasterne på fjernbetjeningen. 
Markeringen springer til næste felt. 

Bekræft adgangsk:  Indtast det firecifrede tal igen. 

 Tryk på ENTER for at bekræfte den nye adgangskode. 

Hvis du glemmer din adgangskode, kan du indtaste Master-adgangskoden 4711. 
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Standard 
 Bekræft Nuls till to gange med ENTER for at nulstille enheden til 

fabriksindstillingerne. 

Bemærk! 

Bemærk, at en ændret adgangskode ikke nulstilles! 
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Media-mode 

USB-stikket styres via Media-mode. 

Henvisninger til brug af USB 
 Det er muligt at visse former for USB-apparater (MP3-player, eksterne harddiske) 

ikke er kompatible med dette LCD-TV. 
 Tilslut USB-apparatet direkte. Undgå at bruge et separat kabel, da der ellers kan 

opstå kompatibilitetsproblemer.  
 Undgå at fjerne USB-apparatet under gengivelsen af en fil. 
 Det er farligt hurtigt at stikke USB-apparater ind og trække dem ud igen. Du bør 

især undgå at stikke USB-apparatet ind og trække det ud igen flere gange efter 
hinanden, da dette kan forårsage fysiske skader på USB-apparatet og især på selve 
LCD-TV’et. 

Skifte fra TV- til medie-mode 
 Med tasten INPUT henter du kildernes udvalgsliste.   

 Gå til Medie via retningstasterne . 

 Bekræft dit valg med tasten OK. 

 Hvis du ønsker at vende tilbage til TV-mode, gentag denne fremgangsmåde og 
vælg, alt efter det indlæste antennesignal, optionerne ATV eller DTV i stedet for 
Media. 

Media menusystem 
Så snart du har tilsluttet et USB-hukommelsesmedie til fjernsynet og har stillet kilden 
om til Media, kan du vælge mellem de 4 efterfølgende medier: 

 FOTO – til gengivelse af fotofiler 
 MUSIK – til gengivelse af musikfiler 
 FILM – til gengivelse af film 
 Tekst – til gengivelse af tekster (*.txt) 

Alt efter den valgte option har du nu forskellige funktioner til rådighed. Disse vises i 
skærmens nederste del.   
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Tekst-tv 

Teletekst er en gratis service som transmitteres fra de fleste fjernsynsstationer og som 
tilbyder aktuelle informationer om vejret, fjernsynsprogrammer, aktiekurser, 
undertitler, tv-avisen eller andre emner. Din LCD-TV byder på mange nyttige 
funktioner til betjeningen af teleteksten såvel som multipage-tekst, lagring af 
undersider eller hurtig navigation. 

Brug af tekst-tv 
Til betjening af videoteksten råder din fjernbetjening over specielle videotekst-taster.  

 Vælg en TV station, der udsender tekst-tv. 

 Tryk en gang på knappen TV/TEXT for at vise indekssiden for tekst-tv.   

 Ved andet tryk på TV/TEXT stilles teksten transparent foran fjernsynsbilledet.  

 Ved tredje tryk på TV/TEXT skifter apparatet igen tilbage til TV-modus. 

Vælge sider 
 Indtast den ønskede tekst-tv-side som trecifret nummer direkte med talknapperne. 

Det valgte sidenummer vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Tekst-tv-tælleren 
søger, indtil det valgte sidenummer er fundet. 

 Med programvalgstasterne eller retningstasterne  og  bladrer du frem og 
tilbage gennem videotekstsiderne. Farveknapper  

Farvetaster 
 Når der vises farvede tekstindlæg ind på den nederste billedkant, kan De vælge 

disse indhold direkte ved at trykke på de tilsvarende farveknapper RØD, GRØN, GUL 
og BLÅ. 

Underside 
Mange tekst-tv-sider indeholder tillægssider. Ved nederste billedkant vises f.eks. 1/3. 
Tillægssiderne vises efter hinanden med ca. et halvt minuts mellemrum. Undersiderne 
gengives med mellemrum på ca. et halvt minut efter hinanden.  

Du kan også selv kalde undersiderne op ved at trykke på knappen SUBPAGE. Du kan 
ligeledes bladre gennem undersiderne med piletasterne . 
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Praktiske tekst-tv funktioner 

INDEX 
 Med denne knap INDEX vælger du indekssiden, som viser en liste af tekst-tv's 

indhold. 

HOLD 
Tekst-tv-siden, som du har valgt, indeholder muligvis mere information end der kan 
være på billedskærmen. I så fald spredes informationen ud over flere tillægssider. Der 
bladres mellem tillægssiderne i regelmæssige intervaller. 

 Tryk på tasten HOLD, for at forhindre et automatisk sideskift.  

 Tryk på HOLD igen, for at tillade det automatiske sideskift igen.   

REVEAL 
 For at få vist gemte informationer, som f.eks. løsninger på gåder, puslespil eller 

quiz-opgaver, tryk engang på tasten REVEAL. 

 Et nyt tryk på tasten REVEAL skjuler svaret igen. 

SIZE  
Denne funktion viser videotekstinformationen i dobbelt størrelse.  

 Tryk på knappen SIZE, for at forstørre den øverste halvdel af siden. 

 Tryk igen på tasten SIZE, for at vise den nederste halvdel af siden forstørret.  

 Fornyet tryk på tasten SIZE viser videoteksten igen i normal størrelse.  
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Om OSD-menuen  

Navigering i menuen 
 Tryk på menu-knappen MENU for at aktivere OSD.  

Ved den nederste kant vises de henholdsvis mulige indstillinger.  

 Med retningstasterne  vælger du optionerne fra hovedmenuen. 

 Med  skifter du til menupunkterne. 

 Med retningstasterne  vælger du optionerne i en menu.  
Med tasten MENU kommer du tilbage til hovedmenuen. 

 Med retningstasten  åbner du en undermenu (forefindes ikke i hver menu). 
Med tasten MENU kommer du tilbage til den overordnede menu. 

 Med retningstasterne  indstiller du en ønsket værdi eller træffer et andet valg.  

 Med tasten MENU lukker du menuen og bekræfter samtidig valget.  

Bemærk venligst, at menuen lukkes automatisk efter nogle sekunder, hvis ingen taste 
trykkes.  

Du kan vælge følgende hovedmenuer 
 Menuen KANAL 
 Menuen BILLEDE 
 Menuen LYD 
 Menuen TID 
 Menuen LÅS 
 Menuen SETUP 

Obs! 

Tekniske ændringer kan evt. medføre at menuerne på din skærm afviger fra 
denne beskrivelse. 

Henvisning 

Alt efter, hvilken kilde du har valgt, står ikke alle menuer til rådighed. For at 
hente menuer, som ikke er til rådighed, skal du først skifte kilde. 
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Menu-system 

Menuen KANAL 

 
Menupunkt Indstillinger 

Auto Skan Her udføres en programsøgnings-gennemgang.  

Du har forskellige søgemuligheder til rådighed.    

Når du har valgt søgeoptionen, tryk på OK for at starte 
kanalsøgningen. 

Med MENU kan du afbryde søgningen inden den er færdig. I 
så fald gemmes de fundne kanaler ikke. 

Analog manuel 
indstilling 

Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte 
kanaler i DVB-T mode, hvis signalet modtages via antenne. 

Digital manuel 
indstilling 

Her kan du gennemføre en manuel programmering for enkelte 
kanaler i DVB-C mode, hvis signalet modtages via kabel.   

Denne option står kun til rådighed, hvis der forinden er fundet 
en automatisk konfiguration via kabel sted. 

Program 
Redigering 

 

Her ser du de aktuelt gemte kanaler. For hver kanal kan du 
foretage de efterfølgende indstillinger.   

Slet 

Vælg den kanal, som du ønsker at slette og tryk på den røde 
taste. 

Tryk på tasten  Ja, hvis du er sikker på, at du vil slette 
kanalen. Tryk på tasten  Nej, hvis du vil afbryde. 

Omdøb 
Vælg den kanal, som du vil give et andet navn, og tryk den 
grønne taste. 
Nu kan du ændre det første bogstav: via retningstasterne  
kan du scrolle op og ned blandt tegnene. 
Gå til det næste bogstav med retningstasten  osv. 
Til sidst tryk på den grønne taste igen for at gemme navnet. 
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Flyt 

Vælg kanalen og tryk på den gule taste. Flyt kanalen til den 
ønskede plads med  og tryk igen på den gule taste. De 
andre kanaler flyttes tilsvarende. 

Spring Over 

Vælg den kanal, som du ønsker at springe over, når du bladrer 
gennem kanalerne med tasterne P+/-, og tryk på den blå 
taste. 

Kanalen kan fortsat vælges via taltasterne.   

Fav 

For at gemme en kanal i en favoritliste, marker den og tryk på 
tasten FAV. Favoritlisterne henter du vha. fjernbetjeningens 
taster. Se også side 19. 

Signalinformation Her vises den indstillede kanals signalinformationer. 

Denne option har du kun til rådighed i DTV mode.  

CI Information Hvis du ønsker at se betalingskanaler, skal du forinden tilmelde 
dig hos en respektiv udbyder. Efter tilmeldelsen modtager du 
et Conditional Access Module (CAM-Modul) og et specielt kort 
fra din udbyder. Henvisninger til indstillingerne finder du i den 
med modulet leverede dokumentation. 

Installer CI-komponenterne i dit fjernsyn på følgende måde:  

 Sluk for fjernsynsapparatet og træk stikket ud.  

 Sæt først CAM-modulet på plads på siden af LCD-TV’et. 
Isæt efterfølgende kortet.  

 

Henvisning 

Bemærk venligst at du kun må sætte CI modulet ind 
eller tage det ud, når apparatet er i STANDBY-modus 
eller når der er slukket for strømmen.  

CAM-modulet skal isættes den rigtige vej; hvis det 
vender forkert, kan det ikke skubbes ind. CAM-modulet 
eller fjernsynsapparatet kan tage skade, hvis du 
forsøger at skubbe CAM-modulet i med magt. 

 Sæt fjernsynsapparatet til en stikdåse, tænd for det og vent 
et øjeblik, indtil kortet genkendes.  

 Ved nogle CAM-moduler er det desuden nødvendigt at 
foretage nogle indretningsskridt, som kan udføres i 
menuen CI Information. 
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Menuen BILLEDE 

 
Menupunkt Indstillinger 

Billedmodus Valg af billedmodus: Dynamisk, Standard, Mild, Bruger. 
Denne funktion svarer til knappen P.MODE. 
Ved indstillingen Bruger kan du selv indstille Kontrast, 
Lysstyrke, Farve, Nuance og Skarphed. Ved de andre 
indstillinger er disse parametre fast definerede. 

Kontrast Reducere eller øge kontrast (Skala 0 - 100). 

Lysstyrke Reducere eller øge lyshed (Skala 0 - 100). 

Farve Reducere eller øge farvestyrke (Skala 0 - 100). 

Farvetone Indstilling af farver er kun mulig ved NTSC-modtagelse 

Skarphed Reducere eller øge skarphed (Skala 0 - 100). 

Farvetemperatur Valg af farvetemperatur: Kold, Normal og Varm. 

Støjdæmpning Med denne funktion kan du mindske billedets susen og 
forbedre billedkvaliteten ved svagt signal. Vælg mellem Fra, 
Lav, Middle, Høj og Standard. 
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Menuen LYD 

 
Menupunkt Indstillinger 

Lyd Modus Vælg soundmodus: Standard, Musik, Film, Sport, Bruger. Denne 
funktion svarer til tasten S.MODE. 
Ved indstillingen Bruger kan du selv indstille Diskant, Bas og 
Balance. Ved de andre indstillinger er disse parametre fast 
definerede. 

Diskant Mindsk eller øg styrken (Skala 0 - 100). 

Bas Mindsk eller øg bassen (Skala 0 - 100). 

Balance Indstil balancen mellem venstre og højre højttaler. 

Auto Volume Funktionen AVL (Automatic Volume Limiting) udligner de 
forskellige programmers forskellige lydstyrker. Hvis du stiller den på 
Fra, hører du den originale lydstyrke. Indstiller du den på Til, hører 
du den udlignede lyd. 

SPDIF-tilstand Her kan du foretage indstillinger af den digitale lydudgang. 

AD skift Aktiver / deaktiver fortællermode samt indstil lydstyrke. Kun til 
rådighed i DTV-mode. Understøttelse afhænger af programmet. 
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Menuen KL. SLÆT 

 
Menupunkt Indstillinger 

Ur Visning af klokkeslæt. Indstilling ikke mulig. 

Denne option er kun til rådighed i DTV mode. 

Tidszone Her kan du indstille tidszonen.  

Denne option er kun til rådighed i DTV mode. 

Sleep timer Vælg en tid, efter hvilken apparatet slukker sig selv.  

Vælg Fra for at afslutte funktionen. 

Auto Standby Her indstilles den tid, hvorefter LCD-TV automatisk slukker sig selv.  

OSD Timer Her kan du indstille den tid, hvorefter OSD-menuen automatisk 
lukker 
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Menuen SPÆR 

 
Menupunkt Indstillinger 

Låsesystem Her ophæver du indstillingerne Spær station, 
Aldersindstilling og Tastespærre. Hertil indtastes 
passwordet. I udleveringstilstanden er det: 0000. 

Vælg kode Der åbnes et felt til indtastning af de ønskede password. 

Indtast gammel 
adgangskode 

Indtast det eksisterende password med 
taltasterne. I udleveringstilstanden er det: 
0000. 

Indtast ny 
adgangskode 

Indtast et nyt firecifret password. 

Gentag 
adgangskoden 

Indtast det nye password en gang til. Det 
nye password gemmes. 

Henvisning 

Skriv det nye password ned et sted. Det nulstilles ikke, 
når fabriksindstillingerne genoprettes. 

Hvis du skulle have glemt dit password, kan du bruge master-
passwordet „4711“. 

Bloker programmet Her bestemmer du, hvilke kanaler der skal spærres  

Forældrevejledning Her kan du vælge alder. 

Denne option står kun til rådighed i DTV-mode. 

Knap lås Her tænder og slukker du for tastespærringen af 
betjeningselementerne på LCD-TV’et. I så fald kan LCD-TV’et 
kun betjenes via fjernbetjeningen.   

Hoteltilstand I denne menu kan du begrænse brugen af LCD-tv'et, angive, 
hvilken kilde signalet skal modtages fra og hvilken kanal der 
skal vises, når tv'et tændes, samt begrænse lydstyrken. 
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Menuen KONFIG. 

 
Menupunkt Indstillinger 

Menu sprog Vælg OSD-menuens sprog eller TT-sproget. De skifter straks.  

TT sprog Fabriksindstillingen er VEST. Hvis du befinder dig i et andet 
sprogområde, kan du ændre sprogindstillingen.  

Hørehammet Hvis kanalen transmitterer specielle audiosignaler til 
hørehæmmede, kan du stille indstillingen på Til for at 
modtage disse signaler. 

Denne option er kun til rådighed i DTV-mode. 

PVR fil system Via dette menupunkt har du adgang til det tilsluttede 
lagermedie. Yderligere oplysninger om PVR-funktionen 
finder du i kapitlet PVR på side . 

Skærmformat Her indstilles billedformatet. 

Denne funktion svarer til tasten ASPECT. 

Blå skærm Hvis LCD-TV’et ikke modtager noget signal, ses i stedet for 
„sne“ eller et sort billede en blå baggrund. 

Første Gangs 
Installation 

Her finder du menuen til den første installation.    

Indstillingerne beskrives fra side 16. 

Genindlæs 
fabriksindstillinger 

Her genindstilles fabriksindstillingerne. Derved har du 
mulighed for at nulstille apparatet eller hukommelsen. 
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EPG - Programvejledning 

Med tasten EPG åbnes det "elektroniske Tv-program". Denne funktion har du kun til 
rådighed i modierne ATV og DTV. 

I tabellen ser du det aktuelle samt det næste program på den til rådighed værende 
kanal.  

 Vælg et program med . 

 Gå ind i det udvalgte programs programguide med . 

 Bladr gennem programmerne med . 

Bemærk venligst:  

De viste programinformationer stilles til rådighed af kanalerne. Hvis der ikke 
vises nogen programinformationer, skyldes fejlen på ingen måde dit LCD-TV. 

 

Den følgende tabel viser optionerne for Programvejledning: 

Taste Navn Funktion 

Rød taste Optag Kopierer en valgt udsendelse til listen med 
timeroptagelser (det er kun muligt at optage, når der er 
tilsluttet et USB-medie) 

Grøn taste Vis Viser en detaljeret beskrivelse af den markerede 
udsendelse (hvis en sådan findes). 
Tryk på tasten igen for at lukke ned for beskrivelsen.   

Gul taste Tidsplan Viser en liste med de udsendelser, som blev 
programmeret via huskefunktionen. For at programmere 
en huskefunktion se næste punkt. 

Med den røde taste [PROGRAM] kan du slette en 
udsendelse fra tidsplanen. 

Blå taste Påmindelse Optager den valgte udsendelse i tidsplanen. Så snart det 
programmerede tidspunkt er nået, skifter apparatet 
automatisk til den programmerede udsendelse.  

Det er ikke muligt at huske den aktuelle udsendelse. 
 Vælg Du bevæger dig indenfor programguiden med 

piletasterne. 
 Næste dag Henter næste dags program. 
 Foregående 

dag 
Henter den foregående dags program. 
Dette er kun muligt ind til den aktuelle dag. Fortidens 
program vises ikke.  

OK OK Bekræft valget eller indstillingen. 
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Optagefunktion 

PVR-indstillinger 

PVR fil system 
 Tryk på knappen MENU, vælg menuen SETUP, og vælg "PVR fil system”. 

 Tryk så på knappen OK for at få adgang til indstillingsmenuen. 

 

 
Du kontrollere, om din USB-enhed virker eller ej før optagelse. 

Vælg Drev: Vælg den USB-enhed du vil optage på. 

Tjek PVR fil system: Kontrollér systemet. 

USB Disk: Viser tilsluttet USB-enhed 

Formatter: Formatér USB-enheden til PVR-brug 

Time Shift Størrelse: Viser størrelsen på USB-enden  

Hastighed: Få USB-anordningens hastighed frem (anordningen er blevet formateret). 

Fri Optage Plads: Viser ledig plads til optagelser 
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Optager 
 Tryk knappen REC LIST på fjernbetjeningen for at få optagemenuen frem i DTV-

tilstand som vist nedenfor. 

Bemærk 

Du vælger et optaget program, og trykker på 
knappen OK for at programmere. 

Du kan slette et optaget program ved at trykke på 
den RØDE-knap på listen. 

Du kan få information om det optagede program 
frem ved at trykke på den GRØNNE på listen. 

 

 

Optagelse 
 Betjenings knapper til optagelse og timeshift 

 REC: Tryk for at starte optagelse. 

 PAUSE: Tryk for at få adgang til timeshift-tilstand. Tryk igen for at afspille 
optagelsen. 

STOP: Tryk for at stoppe optagelse eller timeshift. 

REC LIST: For at få optagemenuen frem. 

Optagemenu 
 Når du trykker på knappen  REC i DTV-tilstand, vises optagemenuen på 

skærmen som vist nedenfor: 

 

Bemærk 

Få navigationsmenuen frem og forlad denne menu ved at trykke på knapperne 
 REC elle EXIT. 

Tryk på knappen  STOP for at forlade optagetilstand. 

Tryk på knappen  PLAY for at vise det program, du optager, fra 
begyndelsen. 
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Timeshift-tilstand 
 Tryk på knappen  PAUSE for at få adgang til Timeshift-tilstand i DTV-tilstand, og 

billedet vil gå i pausetilstand, og optagelsen vil starte. 

 
Bemærk: 

a. Tryk på knappen  STOP for at forlade Timeshift-tilstanden. 

b. Tryk på knappen  PLAY for at afspille det program, du optager, fra begyndelsen. 
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Tilslut apparater 

Tilslutning af hovedtelefon  
Hovedtelefonen tilsluttes til hovedtelefonbøsningen i tilslutningsfeltet på siden af 
apparatet.  

Vigtigt! 

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan forårsage varige høreskader. Sæt 
lydstyrken til den laveste værdi, inden du begynder at lytte. Begynd lytningen 
og øg så lydstyrken til et niveau der føles behageligt. Også ved ændringer i 
equalizerens basisindstilling kan det ske at lydstyrken øges og forårsager varige 
høreskader. 

 

Vigtigt! 

Hvis en audioafspiller bruges med høj lydstyrke i længere tid, kan 
det medføre høreskader hos lytteren. 

Digital forstærker via Coaxialstik  
Med SPDIF COAX.OUT stikket har du mulighed for at gengive dit LCD-TV’s 
audiosignal via en digital forstærker.    

Forbind dertil et coaxialkabel med SPDIF Coax.OUT-stikket på LCD-TV’et og den 
tilsvarende indgang på forstærkeren.   

Tilslutning af DVD-afspiller 

1. Med SCART-kabel 
 Tilslut en DVD-afspiller/videomaskine eller en DVD-optager med et SCART-kabel til 

bøsningerne SCART. 

2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA  
 Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV’ets video-indgang og det 

eksterne apparats video-udgang.  

 Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV’ets audio-indgange og 
det eksterne apparats audio-udgange.  
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3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne 
 Hvis DVD-afspilleren har YUV-udgange (YPbPr), kan det anbefales at slutte den til 

LCD-TV’ets komponentindgange YPbPr med et komponentkabel (cinch-kabel 
grøn/blå/rød). 

Vigtigt! 

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter. 

 Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R 
indgangene. 

4. Med et HDMI-kabel  
 Såfremt DVD-afspilleren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel 

(leveres ikke med). Et ekstra kabel til lydtransmission er ikke nødvendigt.  

Tilslutning af videomaskine 
 Tilslut et antennekabel til LCD-fjernsynets antennestik og til videomaskinens 

antenneudgang. 

 Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde videomaskinens antenneindgang med 
antennestikket i væggen. 

LCD-fjernsynet og videomaskinen kan ligeledes forbindes ved hjælp af et SCART-kabel. 
På den måde opnås en bedre billed- og lydkvalitet. Der skal bruges et Scartstik til 
transmission af stereolyd. 

 Tilslut SCART-kablet til ét af de to SCART-stik på LCD-fjernsynet.  

 Tilslut den anden ende af SCART-kablet til videomaskinens SCART-udgang. 

Tilslutning af en DVD-recorder 
 Anvend et SCART-kabel til tilslutning af DVD-recorderen til ét af de to SCART-stik på 

LCD-fjernsynet. 

 Tilslut den anden ende af SCART-kablet til DVD-recorderens SCART-udgang. 

 Anvend et antennekabel til at forbinde LCD-fjernsynets antennestik med DVD-
recorderens antenneudgang.  

 Anvend et ekstra antennekabel til at forbinde DVD-recorderens antenneudgang 
med antennestikket i væggen. 
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Alternativ 

 Hvis DVD-rekorderen har YUV-udgange (Y Pb Pr), kan det anbefales at slutte den til 
LCD-TV’ets komponentindgange Y-Pb-Pr med et komponentkabel (cinch-kabel 
grøn/blå/rød). 

Vigtigt! 

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter. 

 For lydtransmissionen tilslutter du et stereo-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) til AUDIO 
L-R-indgange. 

Alternativ 

 Såfremt din DVD-recorder har en HDMI- udgang, tilsluttes et HDMI-kabel (leveres 
ikke med) til LCD-tv’ets HDMI-indgang og det eksterne apparats HDMI-udgang.  

Tilslutning af en modtager (SAT, DVB-T, dekoder, etc.) 

1. Med SCART-kabel 
 Tilslut en satellitmodtager med et SCART-kabel til bøsningerne SCART. 

2. Med audio-RCA-kabel og video-RCA  
 Forbind et audio-RCA-kabel (rødt og hvidt stik) med LCD-TV’ets audio-indgange og 

det eksterne apparats audio-udgange.  

 Forbind et video-RCA-kabel (gult stik) med LCD-TV’ets video-indgang og det 
eksterne apparats video-udgang.  

3. Med et 3-polet video-RCA-kabel til komponenttilslutningerne 
 Hvis det eksterne apparat har YUV-udgange (YPbPr), kan det anbefales at slutte den 

til LCD-TV’ets komponentindgange YPbPr med et komponentkabel (cinch-kabel 
grøn/blå/rød). 

Vigtigt! 

Brug udelukkende den medleverede YUV-adapter. 

 Til overførsel af lyden tilsluttes et cinch/RCA-kabel rød-hvid til AUDIO L-R 
indgangene. 

4. Med et HDMI-kabel  
 Såfremt receiveren råder over en HDMI-udgang, tilslutter du et HDMI-kabel (leveres 

ikke med). Et ekstra kabel til transmission af lyd er ikke nødvendigt.  
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Tilslut DVD-/Videorekorder og SAT-Receiver  
Hvis du gerne vil tilslutte en DVD- og videorekorder og en SAT-receiver på samme tid, 
kan du bruge følgende tilslutningsform: 

 Tilslut receiveren som beskrevet foroven. 

 Forbind nu receiveren med et scart-kabel på DVD-rekorderens scart-udgang og en 
tilsvarende scart-indgang på receiveren. 

 Forbind et antennekabel med LCD-tv'ets antennedåse og rekorderens antenne 
udgang.  

 Forbind endnu et antennekabel med DVD-rekorderens antenne-indgang og 
dekoderens antenne-udgang. 

 Tilslut SAT-receiveren til parabolantennens LNB. 

Tilslutning af camcorder 

Tilslut en camcorder med et stereo-cinch-kabel og en video-cinch. 
 For at gengive en camcorders lyd og billede på dit LCD-TV, tilslut din camcorder til 

LCD-tv'ets audio-ind-stik og video-ind-stik.   

Apparat med HDMI- eller DVI-udgang 
HDMI ("High Definition Multimedia Interface") er inden for 
underholdningselektronikken det eneste interface, der samtidig overfører audio- og 
videodata digitalt. Det forarbejder alle i dag kendte billed- og lydformater, inklusive 
HDTV (High Definition Television), og kan således også gengive opløsningen 1080 i 
uden kvalitetstab. 

Mange apparater fra underholdnings-elektronik sektoren, som f. eks. DVD-spillere, er 
nu til dags forsynet med HDMI-udgange.  

Eksternt apparat med HDMI-udgang 
 Sluk for begge apparater.  

 Tilslut et HDMI-kabel (ikke medleveret) til en af de to HDMI-indgange på LCD-Tv'et 
og til HDMI-udgangen på det eksterne apparat.  

 Efter du har tilsluttet HDMI-apparatet tænder du for LCD-TV'et  

 Tænd derefter for det eksterne HDMI-gengivelses apparat. 

Eksternt apparat med DVI-udgang 
Hvis det eksterne apparat har en DVI-udgang, kan du også slutte den til HDMI-
indgangen (HDMI er nedad kompatibel med DVI - "Digital Visual Interface"). Hertil har 
du brug for en HDMI-til-DVI-adapter.  

Da DVI-udgangen ikke overfører lyd, tilslut desuden til overførsel af lyd et audio-kabel.  
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Tilslutning af PC  
LCD-TV’et tilsluttes som en billedskærm eller ekstra monitor til din pc eller notebook. 
Billedet fra din pc eller notebook gengives på LCD-TV’et. Tilslut LCD-TV’et som følger: 

 Sluk for begge apparater.  

 Tilslut et VGA-kabel (billedskærmkabel; ikke medleveret) til VGA-indgangen på LCD-
TV’et og til udgangen for videokortet på pc'en eller notebooken.  

 Drej skruerne på billedskærmskablet fast med fingrene, så stikket sidder godt fast 
inde i tilslutningen.  

 Hvis du også vil gengive lyd, tilslut et audiokabel til PC-AUDIO-IN-indgangen. 

 Tænd først for LCD-TV’et.  

 Tænd først derefter for notebooken/PCen.  

Hvis du bruger LCD-Tv som anden billedskærm til din pc, kan det i bestemte tilfælde 
være nødvendigt at tilpasse billedskærmsindstillingerne i dit styresystem. Flere 
informationer om, hvad du bør passe på ved brug af flere billedskærme, finder du i 
pc'ens eller notebookens brugsvejledning. 
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Fejlfinding 

Fejl kan mange gange have banale årsager, men kan også somme tider være forårsaget 
af defekte komponenter. Vi vil her gerne give dig en lille guide til problemløsningen. 
Hvis de følgende foranstaltninger ikke hjælper, må du gerne ringe til os, så vi kan 
hjælpe dig videre. 

Fejl Løsning 

Intet billede, ingen 
lyd. 

 Kontroller, om netkablet er korrekt tilsluttet til stikdåsen 
og til netadapteren.  

 Kontrollér, at der er indstillet på TV funktion. 

 Kontroller, om apparatets netkontakt på apparatets 
overside er slået til.  

Intet billede. Intet 
billede fra AV. 

 Kontrollér indstillingen af kontrast og lys. 

 Kontrollér, at alle tilslutninger af ekstraudstyr er foretaget 
korrekt. 

 Kontroller, om den korrekte AV-stilling er valgt. 

Ingen lyd.  Se efter, om der er skruet ned for lydstyrken. 

 Se efter, om der er valgt mute. 

Intet billede eller lyd, 
kun støj. 

 Dårlige modtageforhold. Se efter, om antennen er 
frakoblet. 

Billedet er ikke klart.  Dårlige modtageforhold. 

 Se efter, om antennen er frakoblet. 

Billedet er for lyst 
eller for mørkt. 

 Kontrollér indstillingen af kontras og lys. 

Billedet er ikke skarpt.  Dårlige modtageforhold. 

 Se efter, om antennen er frakoblet. 

 Kontroller indstillingerne for billedskærpen og 
støjreduktionen i menuen BILLEDE. 

Et dobbelt eller 
tredobbelt billede 
gengives. 

 Sørg for, at antennen er korrekt rettet ind. 

 Der kan være refleksioner fra høje omgivelser eller høje 
huse. 

Prikker på billedet.  Der er muligvis interferens fra biler, tog, ledninger, 
neonlys, etc. 

 Der kan være forstyrrelser mellem antennekablet og 
netledningen. Prøv at skabe større afstand mellem dem. 
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Der fremkommer 
striber på skærmen 
eller farverne 
blegner. 

 

 Er der interferens fra et andet apparat? 

 Overføringsantenner fra radiostationer eller antenner 
fra radioamatører og mobiltelefoner kan også være 
skyld i interferenser. 

 Brug apparatet så langt væk som muligt fra apparatet, 
der muligvis forårsager interferensen. 

Betjeningsknapperne 
på apparatet 
fungerer ikke. 

 Børnespærringen er muligvis aktiveret. 

Fjernbetjeningen 
virker ikke. 

 Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er 
funktionsklare og korrekt placeret. 

 Sørg for, at sensormodtageren ikke rammes af kraftig 
lyskilde. 

 Sluk for apparatet ved at afbryde hovedkontakten på 
bagsiden af apparatet og tænd apparatet igen.  

 Kontroller, om tv-funktionen er aktiveret ved at trykke 
på tv-tasten på fjernbetjeningen. 

Der er anført flere 
apparatkoder under 
mit apparats 
mærkenavn. 

Hvordan finder jeg den rigtige apparatkode? 

 For at finde den rigtige apparatkode for dit apparat skal 
du afprøve koderne én efter én, indtil de fleste af 
apparatets funktioner fungerer, som de skal. 

De eksterne 
apparater reagerer 
kun på nogle af 
kommandoerne fra 
fjernbetjeningen. 

 Afprøv yderligere koder, indtil apparaterne reagerer, 
som de skal, på kommandoerne. 

 Hvis den manuelle indtastning af koder og den 
automatiske kodesøgning mislykkes, kan det i særlige 
tilfælde forekomme, at apparatet ikke er kompatibelt 
med din universalfjernbetjening. 

Har du brug for yderligere hjælp? 
Hvis forslagene i de forrige afsnit ikke har hjulpet til løsning af problemet, bedes du 
kontakte os. Det vil være en stor hjælp, hvis du kan give os følgende oplysninger: 

 Hvilke ekstra apparater anvendes? 
 Hvilke meldinger fremkommer på skærmen? 
 Ved hvilken betjeningsfunktion er problemet opstået? 
 Hvis du har tilsluttet en PC til apparatet:   

– Hvordan ser din computerkonfiguration ud? 
– Hvilken software anvendte du da fejlen opstod? 

 Hvilke skridt har du allerede taget for at løse problemet? 
 Hvis du allerede har fået et kundenummer, bedes du oplyse det. 
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Pixelfejl i LCD-skærme 

Til trods for den mest moderne 
produktionsmetode kan der i sjældne 
tilfælde opstå udfald af enkelte eller 
flere lyspunkter på grund af den meget 
komplekse teknologi. 

Ved Aktiv Matrix TFT'er med en 
opløsning på 1920 x 1080 Pixels, som 
er sammensat af tre sub-pixels (rød, 
grøn, blå), anvendes i alt ca. 6,2 mil. 
styretransistorer. På grund af dette 
meget høje antal transistorer og den 
dermed forbundne yderst 
komplicerede produktionsproces kan 
der nu og da opstå udfald eller forkert 
styring af pixels hhv. sub-pixels. 

 

Beskrivelse Accepteret antal 

Lyse subpixels 
1 subpixel  2 

To beliggende ved siden af hinanden 
(horisontal/vertikal)  0 

Afstand Mindste afstand mellem lys og mørk 
subpixel  5 mm 

Mørke subpixels 
En enkel  8 

To beliggende ved siden af hinanden  2 

Afstand Mindste afstand mellem lyse og mørke 
subpixel  5 mm 

Antal lyse og mørke subpixels i alt 10 

 

Tabellen beskriver det maksimale antal pixelfejl, der må optræde på skærmen, uden at 
det drejer sig om et garantitilfælde. Et garantitilfælde foreligger evt., hvis det 
ovennævnte fejlantal i en kategori overskrides. 
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Rengøring 

LCD-tv'ets levetid kan forlænges ved følgende foranstaltninger: 

Obs! 

Træk altid netstikket og alle forbindelsesledninger ud inden rengøring af 
apparatet. 

 Der sidder beskyttelsesfilm på højglanspoleringen for at beskytte tv'et mod ridser. 
Fjern filmen, når du har placeret tv'et korrekt. 

 Hvis højglanspoleringen bliver snavset, skal du først tørre støvet af. Tør derefter 
forsigtigt af med en rengøringsklud. Hvis du ikke tørrer støvet af først eller tørrer 
højglanspoleringen af for voldsomt, kan højglanspoleringen blive ridset. 

 Anvend ingen opløsningsmidler, ætsende eller gasformede rengøringsmidler. 
 Rengør monitoren med en blød, fnugfri klud. 
 Pas på, at der ikke bliver vanddråber siddende på monitoren. Vand kan forårsage 

varige farveændringer. 
 Skærmen må ikke udsættes for stærkt sollys eller ultraviolet stråling. 
 Apparatet må kun transporteres i originalemballagen, hvorfor den bør opbevares 

godt. 
 Gem venligst emballagen godt og brug udelukkende den til transport af LCD-TV’et. 

Obs! 

Der er ingen dele inden for skærmens kabinet som kræver service eller 
rengøring. 
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Bortskafning  

Emballage 

 

Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan 
genbruges og skal derfor principielt bortskaffes til genbrug. 

Apparat 

 

Når apparatet er nået til slutningen af dets levetid, må du under ingen 
omstændigheder smide det ud som almindeligt husholdningsaffald. 
Undersøg mulighederne for en miljømæssig korrekt bortskaffelse. 

Batterier 

 

Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet! Batterier skal afleveres 
i opstillede containere til brugte batterier. 

 

Kundeservice 

Medion Nordic A/S 

Naverland 31 

2600 Glostrup 

Danmark 

 

Hotline: (+45) 70212025 

Fax: (+45) 70212029 

 

service-denmark@medion.com 
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Tekniske Specifikationer 

Apparatbetegnelse:  P12041 (MD 21035) 

Indgangsspænding: 12V DC 

Skærmstørrelse: 54,6 cm (21,5") LCD; 16:9-Display 

Indgangsstrøm: max. 60 Watt 

Strømforbrug standby: < 1 W 

Fysisk opløsning: 1920 x 1080 dpi 

Tv-system: PAL, SECAM, B/G, D/K, K’, I/I, L/L' 

Kanaler: VHF (Band I/III) 
  UHF (BAND IV/V) 
  HYPERBAND 
  KABEL-TV (S1-S20)/(S21-S41) 

Tuner DVB-T/C MPEG4 

Audio: Stereo / Nicam 

Programpladser: 100 (ATV), 400 (DTV) 

Antenneindgang: 75 Ohm 

Tilslutninger  1 x strøm 
  1 x USB 
  2 x HDMI In med HDCP-afkodning 
  1 x SCART  
  1 x PC Audio In (3,5 mm jackstik) 
  1 x VGA (15-ben D-Sub), 
  1 x Digital Audio Out SPDIF (coaxial), 
  1 x Hovedtelefonindgang (3,5 mm jackstik) 
  1 x Component In (YUV, 3,5 mm jackstik) 
  1 x Composite Video In (cinch)  
  Stereoaudio In til Composite Video/YUV (cinch) 
  1 x Antenne (analog og digital) 

Understøttede formater Foto (max. 2000 filer)  JPG, PNG 
 Musik (max. 2000 filer) MP3, WMA 
 Film (max. 2000 filer) MPEG 1/2/4 
  MKV MPEG4 kompatibel 
  Xvid kompatibel 
 Text (max. 2000 filer) TXT 

Drev: USB, Disk, Common Interface 

Kompatible Diskformater: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R, CD-RW 

Laserydelse DVD-Afspiller: Laser klasse 1 



143 * 210 mm 

03.03.2011 16:27 

 

 

Tekniske Specifikationer 59

Hvis du bruger audio-CD’er, bemærk om de er påtrykt.  

Bemærk venligst:  

I dag findes mange, delvist ikke standardiserede fremgangsmåder til CD-
optagelse og kopibeskyttelse, samt forskellige tomme CD-R- og CD-RW. Derfor 
kan det i enkelte tilfælde komme til indlæsningsfejl eller –forsinkelser. Dette er 
ikke en fejl ved apparatet. 

 

Tilladt omgivelsestemperatur:  +5° C - +35° C 

Tilladt relativ luftfugtighed: 20 % - 85 % 

Mål uden fod (B x H x D) ca. 580 x 369 x 43 mm 

Mål med fod(B x H x D) ca. 580 x 405 x 175 mm  

Vægt uden fod ca. 5,2 kg 

Vægt med fod ca. 5,6 kg  

 

Fjernbetjening 

Overførselsform: Infrarød 

LED-klasse: 1 

Batteritype: 2 x 1,5V AAA R03/LR03 

 

Strømforsyning 

Model: KPA-060F 

Producent: NING BO ISO ELECTRONIC CO., LTD. 

Indgangsspænding: 100-240 V AC, 0,85A-1,7A, 50-60 Hz 

Udgangsspænding: 12V  5A  

 

 
 

Bemærk venligst:  

Hvis det pga. uforudsete betjeningskombinationer, fejlagtig dataudskiftning 
eller elektrostatisk udladning (Electro Static Discharge) skulle ske, at LCD-TV’et 
ikke længere kan betjenes, træk stikket ud og start efterfølgende apparatet op 
igen. 
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